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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde 21. september 2020 kl. 19.00 i Dragonstuen på Vilhelmsborg. 
OBS ÆNDRET START TIDSPUNKT.  Referat er skrevet med rødt  
Grundet Coruna, er der tilmelding også til dette møde, sådan at vi kan sikre den gode afstand. 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 

Afbud fra:  

Referent: Ditte Bach Sørensen 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, handling og beslutning 

 
Ansvar 

A.  Fremmødte klubber HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til 
distriktsrådsmøderne 

Lis 

B.  Valg af ordstyrer  Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

 Alle 

D.  Valg af nye medlemmer 
til bestyrelsen 

På valg i lige år; 

Formand- Lis modtager ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen 

Eva er valgt som ny formand.  

Helle Knop modtager genvalg 

Rene Lyngø modtager genvalg 

Anne Louise Davidsen genopstiller ikke og posten nedlægges 

På valg i ulige år 

Kasserer Knud Vase 

Sekretær Ditte Bach Sørensen 

Stævneudvalg Jesper Elleskov 

Kursus udvalg Lizza Kejlberg 

Stævneudvalg mv. Eva Iversholt 

 

 

Alle 

E.  Workshop  
Punktet rykkes ned på 
dagsorden indtil Morten 
kommer. 

Kl. ca. 20.30.   

Punktet rykket frem til kl. 19 og ligges i starten af mødet. 

Alle 
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Direktør i Dansk Ride Forbund Morten Schram Rodtwitt mfl. vil 

gerne ud og besøge alle distrikter her i efteråret for at informere om 

”kort” om tiltag hos DRF og er meget interessereret i at høre om 

”tilstandene” i distrikterne. 

Dejligt initiativ og vi glæder os til at få besøg af Morten. Vi vil bl.a. 

bruge besøget af Morten til, at fortælle om vores workshop til et 

distriktsrådsmøde. Opsummering fra grupperne er på forhånd sendt 

til Morten. Husk vi starter allerede kl. 19.00 

Kort orientering og status på Mortens indlæg. 

Morten har nu været direktør i 1½ år, og har ikke tidligere haft 

indblik i ridesporten.  Men som Morten siger jeg synes jeg kan noget 

andet godt, nemlig økonomi, strategisk ledelse og ledelse generelt. 

Og heldigvis har jeg gode folk omkring mig. 

Coruna spøger stadig, Mortens slide er vedhæftet referatet.  

Særligt punktet omkring forskellen på, hvorfor ridehaller var åbne 

private steder og lukkede for privat og elev undervisning i 

rideklubber. Morten kan fint forstå vores frustrationer, men det har 

ikke været muligt at præge definitionen anderledes. Håber på at 

ridehaller ”næste” gang er under kategorien udendørs facilitet. 

Udsagn, de professionelle stjæler det hele; tja ikke nødvendigvis, 

men det må ikke gå ud over de mindre klubber, det skal være i 

sameksistens. 

Kæpheste er kommet for at blive, det kan være et ekstra 

arrangement til et allerede planlagt stævne. Det er en ny tænkning 

at man kan banke på i børne institutioner, lade dem lege med 

kæphestene og gøre dem nysgerrige i ridesporten. 

Som udviklings konsulent fra DRF er Karoline Kjemtrup med, for at 

sætte fokus på Voksenmotionister. 

Men det samme blev der italesat 25 års reglen som spænder ben for 

meget økonomi i klubberne. Kan man i stedet for lave løse 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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begivenheder eller evt. få dem ind i en støtteforening i stedet. Begge 

dele kan stadig give udfordringer. 

Der er 3 klubber som har fået slettet reglen efter en dialog med 

kommunen. Morten stiller sig rådighed hvis der aftales et møde 

mellem kommune og klub. 

Der er mange ryttere der er faldet fra gennem mange år, hvordan 

kan vi gen rekruttere folk igen. 

Hvordan kan vi motiverer, hvilke følelser skal vækkes igen? Der har 

været afholdt en ide’ udviklings dag hvor bl.a. Harridslev og Tørring 

deltog 

Hvis der ikke er heste materiale nok kan en ide’ være at kontakte en 

efterskole, som ofte mangle motionister i weekender og i ferier. 

Karoline tilbyder sin hjælp og gerne både 3-5 gange pr klub. Så 

kontakt endelig Karoline, DRF ønsker virkeligt at føle op og til dørs. 

Karoline kan kontaktes på telefon 29823166, mail adresse 

kakj@rideforbund.dk 

Elevskolen; Ryttermærker bliver digitaliseret, via GO og gratis. 

Der sendes konsulenter ud i klubberne for at hjælpe i gang med 

modul opdelt undervisning 

Berider Sille Hastrup er en del af et hold, ift. at få det integreret, så 

det er nemt og tilgængeligt, sådan at man evt. kan samle et 

mandags hold og sige nu er vi klar og næste mandag tager vi et 

online kursus. 

Dansk Varmblod tilbyder sin hjælp ift. at se på materialet som avls 

forund.  

Elevskole cuppen er en god succes, konceptet bliver evalueret, og 

der overvejes om det ”kun” skal foregå i udendørs sæsonen. 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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Rideklubber; Veldrevne klubber med fokus på drift, uddannelse og 

udvikling. Vigtig at få set ned i klubbens økonomi, god hjælp af 

Zakobo eller andet økonomi system. 

Alle de klubber der ”ejer” sin egen elevskole, kan gøre brug af Dansk 

Erhverv. Det er gratis. 

Drf vil sætte yderligere fokus på opsøgende arbejde i klubberne, det 

er service optimering, både i form af ny hjemmeside, og samarbejde 

Der spørges ind til hvad der ligger bag de 40 kr. der opkræves i adm. 

gebyr; Morten skriver efterfølgende; Jeg lovede at vende tilbage med 

lidt uddybning. Transaktionsgebyret på kr. 40,- som opkræves ved 

stævnetilmelding, ponymåling og konkurrencehesteregistrering, dækker 

udgifter til vores aftale med Nets og ePay om betalingsløsningerne på DRF 

Go!, Den IT-mæssige drift af DRF Go! samt vores IT-overvågningsaftale, 

support og løbende fejlrettelser. 

Der blev også spurgt ind til pm vi stadig afskrev på gammel IT system; 

Morten skriver;  Alle tidligere IT-systemer er afskrevet, og i vores budget for 

2020 afskrives der kun på DRF Go! 

 

1.  Nyt fra formanden  

DRF-info 

Orientering fra DU møde 

d. 15.9.20 

Lis har videresendt følgende overskrifter og punkter 
For mange aflyste stævner: 

1. For få starter 

2. Hvad må et stævne koste? 

3. Justeringer af priser fra B-niveau og opefter 

4. Stævnekoordinatorer i høring inden en eventuel ”Stjerne-

kategorisering” af stævner og tilpasning af stævnestrukturen 

(Coronastævnekoordineringer volder udfordringer  

(”stævnemylder”) 

…Baneofficials mangler ofte hjælp til bygning af baner. Årsagen er 

for få starter til mange klasser. Det giver mange ombygninger og 

lange dage. Til E og D-stævner er der ingen assistenter.  Distrikter 

Lis 
 
 
 

Lis 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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bør derfor være obs. på mange klasser / starter til alle => flere 

starter til få klasser (godkendelse af proportioner) 

 

Checke pas og vaccinationer ved D-stævner:  adm. tjekker op på, 

hvad en arrangør og facilitetsejer kan og ikke kan i den henseende. 

3 mdrs.  reglen ifm. aktiviteten ”aktivesammenoghverforsig” 

Samarbejde med Danske Erhverv (gratis for alle med elevskole) => 

problematikker omkring bl.a. restanceproblematik og øvrig juridisk 

bistand (DE kører ikke sagerne for klubberne – men råder og 

vejleder) 

Udstyrskontroller til DM og DRF  >  fokus på kulturændring + hensyn 

til TD (anvendes sammen med dyrlæge som råd og vejledning – ikke 

kontrol og irettesættelser) 

Præsentation af DRF´s talent og elitestrategi v/elitechef Kimi Nielsen 

a. Tværfaglig disciplin og fokus blandt trænere med ryttere på 

et vist niveau (godt forum ift. kultur omkring mundsår 

D og C-licens 

• Halv pris for perioden 1.10.2020 – 31.12.2020 

• Licens bliver fortløbende fra 01.01.2021 

• Første gangs licens og generhvervelsesgebyr bortfælder 

1.1.2021 

Inspirationsaften: 

Hvordan afholdes Pas de deux, stilstafetspring, Ponygames, Kæphest 

og Actions-parkour stævner (DRF bredde og Kæpheste Cup) 

1. mere aktivitet i klubben 

2. aktivere børn / unge 

3. Rekruttere nye medlemmer til ridesporten  

Til disse Cups er der gratis rosetter fra DRF 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Zibrasport – streame C + D stævner (grundet mindre publikum ifm 

Corona) 

• distrikterne indkøber kamerapakker  - og klubberne lejer  -  

ligesom klubberne booker tidtagningen 

• bemandet eller stationær 

• kræver internetadgang og en PC´er 

• manual + support 

• mulighed for samkøring med Equipe 

(stativ, software, kamera og support – 5,800kr + moms) 

FÆLLESBESTEMMELSER – oplæg præsenteres for hovedbestyrelsen i 

oktober. Her bliver denne fremover præsenteret i ny medieform i 

stedet for pdf (bedre søgefunktioner) -  ligeledes bliver øvrige 

discipliner. 

 

2.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

Regnskab 2019 fremlægges til godkendes 
Referatet er godkendt 
 
Budget 2020 til orientering 
Der er kalkuleret med et underskud, grundet at der ikke blev 
opkrævet kontingent for klubberne samt at de 100 kr. til 
klubstævner ikke blev opkrævet. 
En sponsor har trukket  
Aktiv sammen hver for sig er ikke med i budgettet.  

Knud 

3.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

Der er afholdt mesterskab i pony spring og dressur individuel, hest 

spring er flyttet til senere og dressur hest bliver d. 9-11/10 hos RAS 

 

 
Jesper 
Helle 
René 

4.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg: 
  

Mesterskab i military er afholdt og mesterskab i distance er udsat til 

senere. 

Vi opfordre klubberne til at afholde Bredde cup klasser, se mere 

her: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktivi

teter/Bredde%20Cup.aspx 

Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Kæpheste cup se mere 

her: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktivi

teter/Kaepheste%20konkurrence.aspx 

D12 havde desværre ikke nogle hold med til finalen i Elevskole cup i 

år, men der har deltaget 7 klubber i turneringen denne gang fra D12, 

nogle endda med flere hold. 

 

 

 

5.  Nyt fra kursusudvalget: Da talentprojekterne for ponyer blev sat på hjemmesiden fik vi 

mange forespørgsler og interessetilkendegivelser og også enkelte 

tilmeldinger. Da Corona’en kort efter ramte Danmark udsatte vi i 

kursusudvalget først projektet til efteråret, og på et senere møde 

den 20.maj 2020 valgte vi helt at aflyse projektet i år - både på grund 

af økonomien og problemet med at overholde 

forsamlingsforbuddet. 

Øvrige kurser/temadage afventer Coruna situationen. 

Lizza - men vi kommer stærkt igen, der er tema dag for 

springdommere og bane designere. 

Er der opbakning ift. om der skal være et kursus i stævne afvikling 

 

 

Lizza 

6.  Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datoer for DB og DR 2020 

DR-møder 2020: 

• Mandag d. 21. september kl. 19.00 HUSK TILMELDING 

• Julemøde mandag d. 7. december kl. 19  
 

DB-møder 2020 

• Tirsdag d. 3. november 

Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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7.  Eventuelt Stævne udvalget vil sammen med bestyrelsen komme med et 
oplæg om mesterskaberne til næste år. 
 

 

8.  Næste møde JULEMØDE mandag d. 7. december kl. 19, igen med tilmelding. Alle 
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